
A Santa Sé

  MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
ÀIRMÃ MARY PREMA PIERICK SUPERIORA-GERAL

DAS MISSIONÁRIAS DA CARIDADE
 POR OCASIÃO DA  CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO

DO NASCIMENTO DA BEATA MADRE TERESA

 

 

Envio cordiais saudações a si e a todas as Missionárias da Caridade no início das celebrações do
centenário do nascimento da Beata Madre Teresa, fundadora da vossa ordem e modelo exemplar
de virtudes cristãs. Confio no facto de que este ano será para a Igreja e para o mundo uma
ocasião de gratidão fervorosa a Deus pelo dom inestimável que Madre Teresa foi ao longo da sua
vida e que continua a ser através da obra caridosa e incansável que vós, suas filhas espirituais,
desempenhais.

A fim de vos preparardes para este ano, procurastes aproximar-vos ainda mais da pessoa de
Jesus, cuja sede de almas é satisfeita pelo vosso ministério para Ele nos mais pobres. Tendo
respondido com confiança à chamada directa do Senhor, Madre Teresa exemplificou
excelentemente as palavras de São João:  "Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nos
devemos amar uns aos outros. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o Seu amor
é perfeito em nós" (1 Jo 4, 11-12).

Que este amor continue a inspirar-vos, Missionárias da Caridade, a doar-vos generosamente a
Jesus, a quantos vedes e servis, ou seja, aos pobres, aos marginalizados e aos abandonados.
Encorajo-vos a haurir com constância da espiritualidade e do exemplo de Madre Teresa e,
seguindo as suas pegadas, a aceitar o convite de Cristo:  "Vinde e sede a minha luz".
Participando espiritualmente nas celebrações do centenário, com grande afecto no Senhor,
concedo de todo o coração às Missionárias da Caridade e a quantos servis, a minha paterna
Bênção Apostólica.
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